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En què consisteix Argelaguer en 
transició? 

Una iniciativa sense ànim de lucre d’un petit grup de veïns 
d’Argelaguer per avançar-nos a un futur sense creixement, 
sense petroli barat i abundant ni plena ocupació. 
 



Com va sorgir la idea? 

La idea sorgeix de la preocupació,  la manca de respostes davant la crisis actual i la 
necessitat de fer quelcom més que quedar-nos amb els braços plegats esperant 
no se sap ben be què. 
 



Per què ho hem fet? 

• Per responsabilitat. 
“Creiem que calen 
CANVIS i aquests han 
de ser RADICALS.” 

 

• I si no ho fem nosaltres, 
qui ho farà?, si no ho 
fem ara, quan? 

 

 



Problemes als que ens enfrontem 
1. Canvi climàtic: 
 “L’home és la causa dominant de l’escalfament global des de la dècada 

dels cinquanta”.  Informe ONU 2013 



 Problemes als que ens enfrontem 
2. Límits del creixement: esgotament de les reserves 
(petroli, pesca, minerals, terra cultivable, aigua, …): 



 Problemes als que ens enfrontem 

. 

Es calcula que anualment 
desapareixen uns 17.000 organismes 
i que aquesta xifra tendeix a 
incrementar-se. El nostre planeta no 
sembla 'pensat' per suportar una 
població de la mida i hàbits de la 
humana, imposant un preu (o multa) 
en forma de taxa creixent d'extinció 
d'espècies, és a dir, de reducció 
progressiva de la diversitat biològica. 

3. Reducció de la BIODIVERSITAT 



 Problemes als que ens enfrontem 

4. Crisi econòmica 

 Augment de l’atur 
 Augment de la desigualtat 
 Pèrdua de drets i serveis 
 Precarització dels llocs de treball 
 Augment del deute públic i privat 
 Inflació 
 Augment de la pobresa 
 Augment de la represió 
 Emigració forçada 
 Privatització de serveis i venda 
de patrimoni públic 
Increment constant del dèficit 
públic 
… 



Les iniciatives pobles en transició, una 
possible resposta  

Les iniciatives de Pobles en Transició són una forma  
pràctica per afrontar a nivell local els problemes 
globals descrits augmentant l'autonomia de la 
comunitat local ("resiliència") en l'àmbit de les 
necessitats bàsiques: alimentació, vestit, habitatge, 
transport, energia … 
 
Les diferents accions es planifiquen i decideixen en el si 
del col · lectiu veïnal de forma assemblearia, en funció 
de les habilitats, coneixements i possibilitats de les 
persones, i conforme un pla a llarg termini.  



Les etapes (personals) prèvies a iniciar la transició: 
El despertar 
 
Etapa 1 – Negació 
La primera vegada que escoltem la  idea 
de la gravetat dels problemes als que ens 
enfrontem  i el seu impacte potencial en 
l’economia nacional i en la nostra vida 
quotidiana, la majoria de la gent 
reacciona negant. 
 
“Jo no ho crec.” 
. 
“No és un problema”. 
 
“Algú ho arreglarà”. 
 
“És inútil”. 
 



Les etapes (personals) prèvies a iniciar la transició: 
El despertar 

 

Etapa 2 - Semi-consciència. 

Tot el que està succeint al nostre 
entorn (a la nostra economia i forma 
de vida)  fa que creixi l’evidència 
i podem començar a sentir una vaga 
sensació d’ansietat. 
 



Les etapes (personals) prèvies a la transició: 
El despertar 
 
Etapa 3 – Prendre plena consciència. 
 
En algun moment podem sentir que alguna cosa  es 
trenca i prendre plena consiciència de la 
inevitabilitat i la gravetat de les conseqüències de la 
situació actual. 
 
De fet, ens adonem que molts d’aquests canvis 
incòmodes ja estan en marxa i seran cada vegada 
més grans en els propers mesos i anys i que 
afectaran la majoria de les coses que estimem i 
apreciem. 
 
Alguns de nosaltres ens convertim en lectors de 
noticies obsessius, compulsius cinèfils de 
documentals a internet o de lectors de llibres, amb 
ganes de saber més i més sobre el que realment està 
succeint. Els éssers estimats poden pensar que ens 
hem tornat bojos. 
. 
 
 



Les etapes (personals) prèvies a la transició: 
El despertar 
Etapa 4 – El punt de no retorn. 
Un cop despertat, sobretot perquè els canvis 
econòmics i del medi ambient s’intensifiquen, la 
majoria de nosaltres sentirem que no hi ha marxa 
enrere. 
 
 Ja no podem deixar de notar l’avanç ràpid i continu 
de les tendències negatives – l’energia més cara, 
augment dels costos de vida, una economia més 
feble, més espècies en problemes, augment de les 
temperatures,, l’augment de la competència 
política, econòmica i militar (guerres) sobre els 
recursos restants, etc .  
 
Un dels aspectes més difícils d’aquesta etapa és el 
sentit profund, però inevitable, d’aïllament i 
desconnexió que es pot sentir en viure en un món 
diferent de la majoria dels que ens envolten però 
que molt pocs semblen veure.  
. 



Les etapes (personals) prèvies a la transició: 
El despertar 
Etapa 5. La desesperació, culpa, 
desesperança, impotència. 
 
En aquesta etapa comprenem que una persona o un 
grup o una comunitat no pot aturar els efectes de 
coses com ara el canvi climàtic i el zenit del petroli i 
que les seves conseqüències econòmiques 
d’impactaran a milions de persones a tot el planeta i en 
les seves  llars.  
 
El procés es similar al procés d’acceptació d’una 
malaltia degenerativa. Veiem que es tracta d’una 
situació crònica, en curs, permanent que no només no 
millora, sinó que continua empitjorant i cada vegada 
serà més incòmode en el futur proper, probablement 
durant tota la vida de la majoria de les persones que 
viuen avui dia.  
 
 
 



Les etapes (personals) prèvies a la transició: 
El despertar 
Etapa 6 – Acceptació, 
l’empoderament, l’acció. 

 

En aquesta darrera etapa acceptem els límits 
de la nostra manca de poder en general i 
també trobem els paràmetres del poder que 
tenim en aquesta nova situació. 

  

En aquest punt podem començar a actuar fent 
el que és factible i gratificant per 
salvaguardar-nos a nosaltres mateixos, les 
nostres famílies, les nostres comunitats i el 
planeta.  

 

Comencem la transició. 



Per on començar? Simplifica. 
Comparteix, cuida, conserva, coopera 

“A mesura que reconeixem que 
tenim una sola Terra, amb 
capacitat finita per mantenir la 
vida, i acceptem uns límits, la 
ment i el cor s’obriran i podran 
emprendre la tasca de 
simplificar”.  Jim Merkel 

 

 

“Primer haurem de canviar per 
dins … estaria bé que existís un 
altra métode més fàcil i pràctic, 
però no existeix”  Dalai Lama 



10 coses que pots fer per començar 

1. Entén el que està passant i accepta la situació 

2. Supera l’etapa de negació i pren plena consciència 
de la situació actual i passar a l’acció. 

3.  Redueix al màxim l’ús del vehicle privat  

4. Posa ordre a l’economia familiar 

5. Crea i manté un rebost  

6. Consumeix fruites i verdures de temporada,  

7. Simplifica al màxim la teva vida 

8. Contribueix a repartir el treball, guanyant menys 
diners i reduint les hores de treball remunerat 

9. Aprèn a fer de forma casolana productes, a 
conservar aliments i a fer receptes d’aprofitament. 

10. Conrea un hort. 
 



10 coses més que pots fer per començar  

1. Construeix un sistema per recollir l’aigua de 
pluja. 

2. Redueix l’ús de plàstic i evitat el seu 
malbaratament. 

3. Fomenta l’intercanvi i el regal (economia del 
donar) 

4. Promou el treball col·laboratiu i les relacions i 
confiança amb els veïns. 

5. Deixa de consumir televisió 
6. Renuncia a viatjar en avió. 
7. Crea o participa en un Banc de Temps  
8. Surt a caminar periòdicament. 
9. Deconnecta’t (del mòvil i d’internet) 
10.Crea un iniciativa en transició en el teu poble 

o barri 
 



Com treballem a AenT? 

• D’una manera simple, divertida i 
engrescadora. 

• Des de baix i pas a pas 
• Des del possible i abarcable 
• Des de la proximitat 
• Sense demanar res, ni exigir ni 

reivindicar sinó actuant 
• De forma assemblearia i 

col·laborativa 
• Deixant que cadascú segueixi el 

seu ritme 



Què fem? 

Bloc AenT: 

Anàlisi, reflexió i propostes 

Assemblea mensual: 
Aprenentatge, ajuda 
mútua, i acció. 



Tallers 

• Economia domèstica 

• Aprendre a cosir 

• Reparar bicicletes 

• Massa mare de pa 

• Llets vegetals 

• Cervesa artesanal, 

• Sabons, … 

Conferències 

• Prinicipis per 
l’autosuficiència 

• El peak oil 

• Estalvi energètic 

• Cooperatives de consum 

• El fracking 

• La XIP, un exemple de 
treball col·laboratiu 

• … 



Banc de temps 
És un Banc que funciona sense 
diners, la unitat d’intercanvi i de 
valor és l’hora, independentment 
del servei que s’ofereixi o que es 
rebi. 

 

 

Cooperativa consum 
Un grup de persones que 
coincidim cada setmana per 
repartir-nos la compra que hem 
fet conjuntament i directament a 
productors ecològics (agricultors i 
ramaders). Comprem productes 
com fruita, verdura, làctics, carn, 
llegums, fruita seca, oli, arrós, …  



Excursions 

Conèixer l’entorn, recuperar 
antics camins, aprendre a 
reconèixer la nostra flora i 
fauna. 

Horts i galliners 

Conreant les propies verdures i 
hortalisses i tenint un galliner 
recuperem quelcom molt 
característic d’Argelaguer  



Compartir cotxe Cine conscient 

Documentals i pel·lícules + 
debat 



I encara molt més 

Banc de 
llavors 

Botiga lliure 

Millora 
aïllament 
habitatges 

Autoproducció 
elèctrica 

Llenyers 

Receptes 
d’aprofitament 

La llibreta de la 
transició 



AenT davant la incertesa ens ofereix una 
visió d’un futur possible i ens anima a 

cooperar per construir-lo junts.  
 

Gràcies 

 
 
• www.argelaguerentransicio.com 
• argelaguerentransicio@gmail.com 
• Tel 618 736 025 
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